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FORMULARZ ZAMÓWIENIA  

 
z dnia [●] [●], roku w Warszawie („Zamówienie”), pomiędzy: 

Zamawiający [●] z siedzibą w [●], adres: ul. [●], [kod pocztowy i 
miejscowość], wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego 
Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy [●], [●] Wydział 
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 
KRS [●], NIP: [●], REGON: [●] (dalej „Wydawca”), 
reprezentowana przez [imię i nazwisko – stanowisko] oraz 
[imię i nazwisko – stanowisko] 

Przyjmujący Zamówienie Polskie Badania Czytelnictwa Sp. z o.o. z siedzibą w 
Warszawie, adres: ul. Kopernika 3, 00-367 Warszawa, 
wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru 
Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII 
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod 
numerem KRS 0000113583, NIP: 1131852247, REGON: 
012788154 (dalej „PBC”), reprezentowana przez Waldemara 
Izdebskiego – Prezesa Zarządu 

1. Ilekroć w niniejszym Zamówieniu użyte zostaną terminy rozpoczynające się wielką literą, to 
mają one znaczenie określone w Ogólnych Warunkach Umowy o Przeprowadzanie Kontroli 
Nakładu i Dystrybucji Tytułów Prasowych („OWU”), chyba że co innego wynika z kontekstu 
lub jeśli zostały odrębnie zdefiniowane w niniejszym Zamówieniu. 

2. W przypadku rozbieżności pomiędzy postanowieniami zawartymi w OWU a postanowieniami 
niniejszego Zamówienia, znaczenie rozstrzygające będą mieć postanowienia Zamówienia. 

3. Niniejszym, Wydawca zleca PBC przeprowadzenie Kontroli oraz organizację Audytu (na pod-
stawie odrębnej umowy zawartej pomiędzy PBC a Audytorem) następujących Kontrolowa-
nych Tytułów Prasowych: 

 
 Tytuł1 Numer Reje-

stru Dzienni-
ków i Czaso-

pism (Pr.) 

Częstotliwość 
ukazywania 

się 

Zasięg (Lo-
kalny, Regio-
nalny, Ogól-

nopolski) 

Płatny / Bez-
płatny 

Branżowy / 
Niebranżowy 

1.       
2.       
3.       

 

 

 
1 Nazwa zgodna z Rejestrem Dzienników i Czasopism. W przypadku wydania specjalnego zgłaszanego do kontroli należy podać 
jego stały tytuł. 
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4. PBC będzie świadczyć usługi, o których mowa w pkt 3 powyżej, zgodnie z zasadami określonymi 
w OWU oraz załącznikach do OWU. 

5. Wydawca zobowiązuje się do przestrzegania zasad współpracy z PBC określonych w OWU i za-
łącznikach do OWU, w tym w szczególności do zapłaty Wynagrodzenia PBC, obliczonego na za-
sadach wskazanych w OWU. 

6. Wydawca wyraża zgodę na doręczanie faktur drogą elektroniczną na adres e-mail: [●]. 

7. Osobą do kontaktu po stronie Wydawcy jest [imię i nazwisko, e-mail, telefon]. 

8. Umowa wchodzi w życie z dniem _________________. 

9. Wydawca oświadcza, że do dnia złożenia niniejszego Zamówienia, zgłosił do kontroli następujące 
Kontrolowane Tytuły Prasowe (lista aktualnie Kontrolowanych Tytułów Prasowych): 

 Tytuł Data zgłoszenia do Kontroli 

1.   
2.   
3.   

 
 

W imieniu Wydawcy: 
 

_________________________ 

[imię i nazwisko] - [stanowisko] 

 

_________________________ 

[imię i nazwisko] - [stanowisko] 

 
 
Akceptuje warunki Zamówienia i przyjmuję je do realizacji. 
 
W imieniu PBC: 
 

 

_________________________ 

Waldemar Izdebski 

Prezes Zarządu 


